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Serviço de denúncia 
do SindBeneficente através 

do telefone (11) 4427-5164 ou por 
e-mail para sindbeneficente@sind-
beneficente.org.br. Seu nome será 

preservado. Seu problema 
será resolvido.

DISQUE-DENÚNCIA

NOVO CONVÊNIO
O Club de Férias é a mais recente no-
vidade do SindBeneficente para seus 
associados. São vários roteiros de viagem 
por todo o Brasil, em hospedagens que 
garantem conforto e diversão. Em Recife/
PE, há um hotel bem próximo à Praia da 
Boa Viagem (foto).

PÁGINA 4

SindBeneficente quer 12% de 
reajuste salarial e valorização

pisos salariais

O presidente do SindBenefi-
cente, Rogério Gomes, entregou 
no último mês de maio a pauta 
de reivindicações da categoria 
ao sindicato patronal (Sinbfir), 
visando ao início da Campanha 
Salarial 2010/2011, cuja data-
base é o dia 1º de julho. Este ano, 
os trabalhadores em Instituições 
Beneficentes querem 12% de 
reajuste salarial. Além disso, o 
SindBeneficente quer uma ele-
vação mais significativa nos pi-
sos salariais (veja no quadro ao 

PISOS SALARIAIS REIVINDICADOS PELO SINDICATO
Para menor aprendiz – R$ 616,00 

Para recepcionista, mensageiro, servente, copeira – R$ 627,00 

Para os demais empregados – R$ 672,00

lado). 
A Cesta Básica para quem ga-

nha até dois pisos salariais deve-
rá conter no mínimo 30 quilos 
de produtos alimentícios. Para 

as instituições que optarem pelo 
Vale Alimentação, o valor pedi-
do é de R$ 80,00.  

Os empregados que não pos-
sam ser atendidos pelo sistema 

de refeição do empregador, seja 
no local de trabalho ou em res-
taurantes conveniados, terão di-
reito a Vale Refeição no valor de 
R$ 12,00 por dia trabalhado.

POR DENTRO DO 
SINDICATO
Uma nova sub-sede do SindBenefi-
cente será inaugurada em breve, na 
cidade de Barretos, interior de São 
Paulo. PÁGINA 2

EDITORIAL
“Se a cada eleição, a maioria dos 
eleitores votar em maus políticos, 
quem sofre com isso é a população”, 
afirma o presidente do SindBeneficen-
te, Rogério Gomes, no Editorial Voto 
Consciente. PÁGINA 3

REDUÇÃO DA 
JORNADA
Ainda pendente de votação em 
Brasília, a proposta de redução da 
jornada de trabalho para 40 horas 
semanais recebeu uma proposta 
intermediária, por etapas. 

PÁGINA 3
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EXpEDiENTE

por DENTro Do siNDiCaTo

Na capital do rodeio, a  
nova Sub-Sede Barretos

Nos próximos dias, o SindBeneficente deve 
inaugurar sua mais nova sub-sede, na cida-
de de Barretos, interior de São Paulo, conhe-
cida como a capital nacional do Rodeio. A 
nova unidade está em reforma para que boa 

parte de sua estrutura esteja pronta para o 
atendimento dos associados e dependentes 
que moram na região.  Inicialmente, a Sub-
Sede Barretos contará com atendimento 
jurídico, lan house e atendimento geral das 

relações trabalhistas. Também estão previs-
tos a instalação, em breve, dos consultórios 
médico e dentário.  Confira o endereço da 
nova sub-sede: Avenida 19, nº 1155, Centro, 
Barretos/SP, CEP: 14780-300. 

Conhecida como a capital nacional do Rodeio a cidade de Barretos terá uma nova unidade do SindBeneficente

O novo portal do SindBene-
ficente se transformou numa 
ferramenta fundamental para a 
divulgação das ações do sindi-
cato e também num agente faci-
litador da comunicação com os 
trabalhadores e colaboradores 
do 3º Setor.  Há novos serviços 
disponíveis no site, entre eles: 
cadastro de currículos, busca 
de oportunidades de trabalho, 
sindicalização, download de 
convenção coletiva, reservas e 
informações sobre lazer, con-

vênios, pesquisa sobre FGTS, 
aposentadoria, cálculo de resci-
são, atendimento on line, disque 
denúncia, espaço para crianças 
(com jogos, noções de cidadania 
e atividades educativas), notícias 
e matérias sobre a categoria.  

O acesso aos serviços é rápido, 
por temas, diretamente na página 
inicial, o que garante maior con-
forto e praticidade aos internau-
tas. 

Para conferir tudo isso, acesse: 
www.sindbeneficente.org.br

Navegue pelo portal na Internet

Lançado no final de 2009, 
o novo Guia de Convênios do 
SindBeneficente foi produzido 
para facilitar os associados e 
seus dependentes nas consul-
tas de serviços relacionados às 
empresas de saúde, comércio, 
ensino e lazer que mantêm vín-
culo com o sindicato, além dos 
serviços oferecidos pelo pró-
prio SindBeneficente.

A classificação dos convênios 
está por cidade, em ordem alfa-
bética. Assim, pode-se locali-
zar um médico ou laboratório 
clínico, depois de identificar o 
município. 

No próprio guia está disponí-
vel uma proposta de sindicali-
zação para ser preenchida pelos 
novos sócios. Quem indicar 
cinco novos sócios, ganha um 
convite grátis do Playcenter. 

Guia de 
Convênios: 

fácil de 
consultar

CONVITE
O SindBeneficente entre-
gou no mês de maio um 
convite ao secretário mu-
nicipal de Inclusão Social 
de Santo André, Antonio 
Francisco Silva, para vi-
sita à sede do sindicato. 
Em resposta, no dia 21 de 
maio, através de ofício, 
o secretário informa que 
será agendado o encontro. 
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Rogério Gomes é o presiden-
te do SindBeneficente

No próximo mês de outubro acon-
tecem as eleições para presidente 
da República, governador, senado-
res, deputados federais e estaduais. 

Muitos brasileiros podem atual-
mente dizer: “outra eleição, não vou 
votar em ninguém, todo político é 
corrupto, é ladrão”. Infelizmente, 
grande parcela dos nossos repre-
sentantes em Brasília merece esse 
conceito. 

Porém, nós do SindBeneficente, 
na condição de representantes dos 
trabalhadores que atuam em Insti-
tuições Beneficentes, Religiosas e 
Filantrópicas, temos a obrigação de 
estimular os leitores deste Informa-
tivo a pensar e agir de forma dife-
rente.

Reflita: se a cada eleição, a maio-
ria dos eleitores votar em maus 
políticos, quem sofre com isso é a 
população. O escritor alemão Ber-
told Brecht, em seu poema O Anal-
fabeto Político, relatou muito bem 
o perfil do eleitor que se conside-
ra “esperto”. Acompanhe: “O pior 
analfabeto é o analfabeto político. 
Ele não ouve, não fala, nem parti-
cipa dos acontecimentos políticos. 
Ele não sabe que o custo de vida, 
o preço do feijão, do peixe, da fa-
rinha, do aluguel, do sapato e do 
remédio, dependem das decisões 
políticas. O analfabeto político é 
tão burro que se orgulha e estufa o 
peito, dizendo que odeia a política. 
Não sabe ele que de sua ignorância 

nasce a prostituta, o menor aban-
donado, o assaltante e o pior de 
todos os bandidos que é o político 
vigarista, pilantra, o corrupto e o ex-
plorador das empresas nacionais e 
multinacionais.”

Portanto, nós não podemos mais 
desperdiçar nosso voto para a esco-
lha de deputados, senadores, gover-
nador e presidente. O mesmo vale 
para as eleições municipais, quando 
escolhemos o prefeito e os vereado-
res. É preciso pensar, analisar o perfil 
de quem pede os votos,  se o can-
didato já fez algo significativo para 
a população, se não está envolvido 
em algum escândalo na política. 

Valorize o seu voto! Quem ganha 
com isso é o Brasil. 

EDiTorial Valorize o seu voto!

Cerca de 80% dos trabalhado-
res brasileiros só assinam no dia 
do pagamento a via do holerite 
da empresa. Essa “estratégia” dos 
empresários é para evitar possíveis 
multas previstas na CLT (Conso-
lidação das Leis do Trabalho) ou 
ações na Justiça, por conta do pa-
gamento em atraso. 

O Departamento Jurídico do Sin-
dBeneficente orienta a todos para 
assinar as duas vias do holerite (da 
empresa e do empregado) e obser-
var se a data descrita corresponde 
ao dia efetivo do pagamento. 

Rogério Gomes, presidente do 
SindBeneficente, dá uma dica: 
“Guardem todos os holerites. Ho-
lerite não é lixo, é documento”. 

JUrÍDiCo
Trabalhadores 
devem assinar 
as duas vias 
do holerite

rEDUÇÃo Da JorNaDa

Centrais sindicais aceitam redução por etapas
A luta pela redução da jornada 

para 40 horas semanais, sem redu-
ção dos salários, continua como a 
principal bandeira do movimento 
sindical brasileiro. 

No último dia 11 de maio, uma 
reunião aconteceu em Brasília, 
onde estavam presentes o presi-
dente da Câmara dos Deputados, 
Michel Temer (PMDB/SP), al-
guns parlamentares e sindicalistas. 
No encontro, as centrais sindicais 
concordaram com a proposta de 
Temer, em reduzir a jornada por 
etapas: para 43 horas semanais 
em 2011 e 42 em 2012.

Para o deputado federal Vicen-
tinho (PT/SP), relator do projeto 
que prevê a redução da jornada, 
admitiu no final de junho que a 
votação da proposta pelos parla-
mentares ficará para 2011, devi-
do ao calendário eleitoral deste 
ano.
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Club de Férias: várias  
opções de lazer pra você

NoVo CoNVÊNio

Boissucanga/SP – Litoral norte de São Paulo. Instalações com tv, canal de vídeo, telefone, cozi-
nha equipada, varanda, utensílios de praia (cadeira, esteira e guarda-sol) e aquecimento solar.

Para ampliar 
as opções 
de lazer dos 
associados 
e seus 

dependentes, o 
SindBeneficente fechou 
mais um convênio: o Club 
de Férias. São várias 
opções de hospedagem, 
de norte a sul do país, 
em acomodações que 
garantem um bom passeio 
para toda a família. 

CoNheçA AlGuNs dos roteIros de vIAGem:

Avaré/SP – Hotel situado 
a 275 km de São Paulo 
e a 15 km da Estância 
Turística de Avaré. Acesso pela Rodovia Castelo Branco.

Recife/PE (Praia da Boa Via-
gem) – Hotel próximo à praia, 
com apartamentos e suítes, ar-condicionado, tv a cabo, música ambien-
te, frigobar, telefone com acesso à Internet, lavandeira, room service 24 
horas, piscina, sauna, sala de ginástica e american bar.   

Mais informações sobre roteiros através do site www.clubdeferias.com.br. 
RESERVAS E MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O CONVÊNIO. LIGUE OU ENVIE E-MAIL PARA O SINDBENEFICENTE – SEDE SANTO ANDRÉ: (11) 4427-5164 / sindbeneficente@sindbeneficente.org.br. CONTATO: CLAUDINE

SÍTIO PARAÍSO 
Um local paradisíaco, com natureza exube-
rante, lago para pesca esportiva, academia 
de ginástica, piscina, sauna, playground, 
campo de futebol, quadra de vôlei, sala de 
jogos e quiosques. Este é o Sítio Paraíso, 
localizado em Pedro de Toledo, cidade da 
região do Vale do Ribeira. 
Reservas: SindBeneficente – Sede Santo An-
dré – (11) 4427-5164 – sindbeneficente@
sindbeneficente.org.br – Contato: Sandra

COLÔNIA DE FÉRIAS
No município da Praia Grande, litoral 

sul de São Paulo, está localizada a Colô-
nia de Férias da FETHESP. Associados 
do SindBeneficente e seus dependentes 
podem usufruir de conforto e estrutura 
adequada que garantem uma boa estada. 

Reservas: SindBeneficente – Sede San-
to André – (11) 4427-5164 – sindbenefi-
cente@sindbeneficente.org.br – Contato: 
Sandra


